
1. oldal a 4-ből.

Amely létrejött egyrészről a GYŐR.NET Kft. (GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft.) Adószám: 13139797-2-08 Cégjegyzékszám: 08-09-
011629 továbbiakban: Szolgáltató, valamint az Előfizető között. Az előfizetői szerződés az Egyedi előfizetői szerződésből és a 
Szolgáltató mindenkor hatályos tárhely szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből áll. 

1. ELŐFIZETŐ ADATAI

Előfizető neve, cégneve: 
Lakóhelye, székhelye: 
Számlázási név, cím (ha eltér): 
Levelezési cím (ha eltér): 
Elektronikus számla befogadására szolgáló e-mail címe: 
Pénzforgalmi számlaszáma: 

Előfizető kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségei 
Kapcsolattartó neve: 
E-mail címe:
Telefonszáma:
Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos műszaki és pénzügyi tájékoztatást az itt megadott e-mail címre küldi. Előfizető 
felelőssége, hogy valós, működő címet adjon meg. Ha a tájékoztató levelek Előfizető vagy harmadik fél hibájából nem 
érkeznek meg, az nem róható fel Szolgáltató hibájaként. 

Egyéni (magánszemély) előfizető további adatai 
Születési neve: 
Anyja neve: 
Előfizető születési helye, ideje: 
Azonosító okmány (személyi ig.) száma:1 

1 Amennyiben az Előfizető önként szolgáltatja 

Üzleti/intézményi előfizető további adatai 
Adószáma: 
Cégjegyzékszám: 
A társaság képviselőjének neve: 
Meghatalmazott neve: 

Számlázási adatok 
Fizetési mód: Átutalás 

Számla igény: e-számla  papír alapú számla 
Fizetési gyakoriság: Megegyezik a választott szolgáltatásnál feltüntetett fizetési gyakorisággal. 
Díjak:            Az alább jelölt szolgáltatások árlistában szereplő egyszeri és rendszeres díjai. 

2. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2.1 A választott domain szolgáltatások 

db Domain regisztráció Domain: 
db Domain igénylő váltás Domain: 
db Domain átregisztráció Domain: 
db Domainfenntartás Domain: 

2.2. Választott tárhely és kiegészítő szolgáltatások 

db Tárhelycsomag Domain: 
db Webtárhely Plusz Domain: 
db E-mail tárhely Plusz Domain: 
db MySQL adatbázis Plusz Domain: 
db Virtual host Plusz Domain: 
db Mail relay Domain: 
db Rapid SSL Domain: 
db Comodo positive SSL Domain: 
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2.3. Szerződéshez igényelt e-mail címek 

@ @ 
@ @ 
@ @ 
@ @ 
@ @ 

2.4. Elérési adatok 

FTP szerver: ftp://ftp.”domainnév” (Port: 21) 
MySql szerver: localhost (Port: 3306) 
POP3/IMAP/SMTP kiszolgáló: http://mysql.”domainnév” 
Webmail belépés: https://mail.gyor.net 
SMTP (levél küldés) 
beállítások: 

SSL titkosítás szükséges. A 25-ös port helyett 465-ös portot kell beállítani, valamint a 
"kiszolgáló hitelesítést igényel" opciót be kell jelölni. 

3. EGYÉB SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Előfizetői szerződés a keltezéstől dátumától számított 12 hónap határozott időtartamra jön létre, mely határozott időtartam 
lejártát követően határozatlan idejűvé válik.   
A szerződés tárgyát képező szolgáltatást a szolgáltató a megrendelést követően a lehető legrövidebb időn (de legfeljebb 30 napon) 
belül elérhetővé teszi.  
A Szolgáltató az Előfizetőt a szolgáltatás aktiválásáról a megadott kapcsolattartási e-mailben értesíti. A szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges azonosítókat Szolgáltató megadott kapcsolattartási telefonszámra e-mailben küldi meg.  
Az ÁSZF elérhetősége: www.gyor.net 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS HIBABEJELENTŐ SZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE ÉS NYITVATARTÁSI RENDJE 

A Szolgáltató adatai: 
Szolgáltató neve: GYŐR.NET Kft. 
Székhely: 9024 Győr, Közép u. 16. 
Cégjegyzékszám: 08-09-011629
Adószám: 13139797-2-08
Bankszámla szám: CIB Bank Zrt. 10700031-24007805-51100005

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 
Nyitvatartási idő: Munkanapokon 8:30-16:00 
Telefonon:  +39 900 000
E-mailen: ugyfelszolgalat@gyor.net

A GYŐR.NET a hét minden napján, a nap 24 órájában, e-mailben (ugyfelszolgalat@gyor.net) elérhető hibabejelentő elérhetőségen 
fogadja a bejelentéseket. Ezen túl munkaidőben telefonos ügyfélszolgálatot működtet. 

Kérjük, hogy a szerződési folyamat során átadott jelszavakat kezelje bizalmasan és amint lehetősége adódik rá online felületünkön 
változtassa meg (http://www.gyor.net /funkciok_email_jelszovaltoztatas.html)  
Mellékletek: I. számú melléklet: Díjszabás 

_______________________ _______________________ _______________________ 

GYŐR.NET Kft. Előfizető Költségviselő 
P.H. P.H. P.H. 

Kelt: év hó nap 
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I.számú melléklet

GYŐR.NET KFT SZERVESZOLGÁLTATÁSOK ÁRLISTA 
(érvényes: 2018.04.01.-től) 

DOMAIN SZOLGÁLTATÁS DÍJAK 

DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK .hu .com, .net, .eu , info 

Domain regisztráció egyszeri díj 3 000 Ft* 5 000 Ft 
Domain fenntartás 1 800 Ft /év 5 000 Ft /év 
Igénylő váltás** 3 000 Ft** 1 500 Ft 
Regisztrátor váltás (átregisztráció) egyszeri díj 1 500 Ft 1 500 Ft 

*Az új  .hu domainregisztráció egyszeri díja 2 év domainfenntartást tartalmaz.
**Az igénylőváltás (tulajdonosváltás) .hu domain esetén új regisztrációnak számít, így a váltás időpontjától 2 évre szól.

WEBHOSTING SZOLGÁLTATÁS DÍJAK 

BUSINESS TÁRHELY 

Web tárhely mérete 1 GB 
MySQL adatbázis mérete 100 MB 1 db 
Virtual host 1db 
E-mail tárhely mérete 10 GB 
SMTP levélküldés igen 
Vírus és SPAM szűrés igen 
Autó válasz e-mai (pl: out of office) igen 
Aldomainek korlátlan 
Tárhelyre mutató domainek (Server Alias) korlátlan 
PHP igen 
PHP MyAdmin igen 
PHP e-mail kvóta* 100 db/nap 
Cron tab (időzített futtatás) igen 
Biztonsági mentés igen 
.htaccess használata igen 
Egyéni hibaoldal igen 
www elhagyása igen 
Logolás (log fájl elérése) igen 
Külső MySQL kapcsolódás nincs 
Nettó éves díj 12 000 Ft 

*Havonta a weboldalról kiküldhető e-mailek száma
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KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAK 

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Díj 

Webtárhely Plusz 1 GB 5 000 Ft/év 

E-mail tárhely Plusz* 10 GB 5 000 Ft/év 

MySQL adatbázis Plusz 100 MB/db 3 000 Ft/év 
Virtual host Plusz 1db 3 000 Ft/év 

Mail relay 5 000 Ft/hó 

Adatvisszaállítás mentésből 5 000 Ft/alkalom 
Rapid SSL csak egy címre 6 000 Ft/év 

Comodo positive SSL egy domainen belül három címre 10 000 Ft 

*egy e-mail fiók minimális mérete 1 GB

Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
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